Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 14. 2. 2011
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Lucie Svatošová, Pavla Nádvorníková
1.
Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 10. 1. 2011
2.
Hospodaření obce
a) Hospodaření MŠ Ratměřice
- finanční výbor provedl kontrolu hospodaření MŠ Ratměřice – zastupitelstvo bere na
vědomí zprávu, která byla předložena bez výhrad
- zastupitelstvo obce schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši
1515 Kč na rezervní fond, a z toho následně 1200 Kč na fond odměn (Hlasování: 9 pro)
b) Dohoda se ZŠ Jankov
- zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů na žáka ZŠ
Jankov za rok 2010 ve výši 54 712 Kč (Hlasování: 9 pro)
c) Smlouva s Posázaví o.p.s.
- zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz
Posázaví o.p.s. ve výši 5979 Kč, tj. 3% z obdržené dotace na hrzínskou kapličku
(Hlasování: 9 pro)

3.

d) Záměr o prodeji pozemku parc.č. 1337/2
- zastupitelstvo obce na základě žádosti P. Nádvorníkové a P. Kubíčka schvaluje
záměr o prodeji pozemku parc.č. 1337/2 v k.ú. Ratměřice (Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel)
Žádosti o dotace na akce Plánu rozvoje obce
a) Propagace a prezentace Vesnice roku 2010
- projekt dotovaný z 80% MMR je zaměřený na vytvoření prezentačních materiálů a
dále má pokrýt výdaje s účastí naší obce v evropském kole soutěže Vesnice roku
- celková výše projektu je 750 000 Kč
a) 300 000 Kč se předpokládá na cizojazyčné materiály, účastnický poplatek a na
zájezd na slavnostní summit do obce Langenegg v Rakousku
b) 450 000 Kč se předpokládá na publikační a propagační materiály – sborník
Ratměřice VR 2010, brožura Ratměřice VR 2010, brožura k projektu Jankow 1645,
kalendáře, tabule na okraje obce, potištěné oblečení pro zástupce obce, informační
stánek s bannery a rol-uppem, propagační fotografie, slavnostní vyšívanou vlajku obce
a drobné propagační předměty (vlaječky, propisky, bloky atd.)
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Alerion na zhotovení slavnostní vyšívané
vlajky obce s příslušenstvím a trojramennou stuhou (Hlasování: 9 pro)
b) Za Onešem na stezku
- projekt je předložen k získání dotace z MMR v programu zapojení dětí do
komunitního života v obci, celkové náklady 400 000 Kč
- cílem je vybudování dalších čtyř zastavení na ratměřické naučné stezce s tématikou
sedláka Oneše – (Poznej Oneše, Rozdělej si oheň, Postav Onešovi dům, Onešova
venkovní tělocvična), vytvoření dalších informačních tabulí (velké s mapou stezky a
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4.

5.

6.

informacích o obci, malé s tématy: sochy, Galerie na plotě, J. Vlach, obora, vodárna –
pásmo vodního zdroje), oprava a výměna stávajících prvků, nový mobiliář (koše,
značení) a nové osvětlení expozice
c) Komunikace v nové zástavbě pod bytovkou
- žádost o dotace o vybudování asfaltové komunikace o rozloze 390 m2, rozpočet
262 000 Kč, dotace předpokládá 50 000 Kč na jednu připojenou parcelu s podmínkou,
že do 5 let budou na parcelách zkolaudované domy
Územní plán obce
- v současnosti je vytvořen návrh zadání nového ÚP obce a je předložen
k připomínkování dotčeným orgánům a sousedním obcím
Zastupitelstvo obce chce začlenit do zadání ÚP: - plochu pro přírodní amfiteátr a
ostatní turistické aktivity mezi hřbitovem a Jordánkem
- plochu za stávajícím hřištěm vymezit na plochu pro hromadnou rekreaci a sport
- vytvořit novou komunikaci ke kompostárně
- změnit trasu budoucích komunikací u přečerpávací stanice
- změnit plochu na západním konci na venkovské bydlení
- ve Skrýšově vymezit plochu zeleně v zástavbě a plochu pro občanskou vybavenost
na Strubech
- rozšířit plochu smíšenou výrobní za skrýšovským dvorem
- navrhnout místní komunikaci tak, aby zprůjezdnila Skrýšov
- vymezit plochy na venkovské bydlení za Vepřekovými a pod bývalou hájenkou ve
Skrýšově
- ZO nesouhlasí s přeložkou silnice II.tř./150 navržené nadřazeným plánem okresu
Benešov (Hlasování: 9 pro)
Dopravní obslužnost
Středočeský kraj nadále bez dalšího projednání na krajském zastupitelstvu a bez
diskuse s obcemi hodlá přistoupit k rušení autobusových spojů
Po jednání s ČSAD Benešov od 1. 3. nepojede spoj v 19:45 z Odlochovic a aby jel
nedělní spoj v 17 hodin do Prahy, musí ho zaplatit obce prostřednictvím sdružení
BENE-BUS- dojde tak k předpokládanému navýšení platby obcí ze 120 Kč na 190 Kč
za občana a rok (v našem případě cca 18 000)
- politický klub „Starostové a Nezávislí“ inicioval petici proti zbytečnému rušení spojů,
které je proti zájmům občanů – seznámit se s ní můžete na OÚ
Rekonstrukce zámku
- firma ASTRONgroup a.s. podala žádost o finanční dotaci na rekonstrukci zámku na
hotel a v současnosti má zažádáno o stavební povolení
- zastupitelstvo obce schvaluje připojení zámku na obecní vodovod a kanalizaci a
přistupuje k jednání o navýšení limitu odběru podzemní vody a ke změně projektu na
modernizaci a intenzifikaci ČOV, tak aby odpovídal budoucím potřebám zámku
(Hlasování: 9 pro)
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7.

Různé
a) Odpadové hospodářství
- poplatek za systém komunálního odpadu bude vybírán od 1. 3. do 30. 4. A jeho výše
se nemění
- měnit se bude smlouva se svozovou společností Compag, tak aby byla vylepšena
evidence odpadu a hospodárnost celého systému vyvážení odpadků – jednání s novým
vedením firmy Compag proběhne 1.3.
b) Studie na využití sportovního areálu
- Ateliér M.A.A.T. předložil ZO studii na další využití sportovního areálu (valy, další
možné sportoviště, parkoviště) – po zapracování připomínek bude tato studie použita
pro projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
8. Společnost, kultura
9. 2. Dětský karneval
19. 2. Valná hromada TJ Ratměřice
5. 3. Masopust
12. 3. Hasičský ples
Jubilea:
27. 2. p. F. Buchal (blahopřání)
8. 3. pí. V. Kotrčová (gratulace)
15. 3. pí M. Nikrmajerová (gratulace)
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 28. 3. 2011 od 19 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 14. 2. 2011 (č. 11/2)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. převod zlepšeného hospodářského výsledku
2. Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů na žáka ZŠ Jankov za rok 2010
3. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz Posázaví o.p.s.
4. záměr o prodeji pozemku parc.č. 1337/2 v k.ú. Ratměřice
5. připomínky k návrhu zadání ÚP obce Ratměřice
6. připojení zámku na obecní vodovod a kanalizaci
7. nabídku firmy Alerion na zhotovení slavnostní vyšívané vlajky obce
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Lucie Svatošová
Pavla Nádvorníková
Viktor Liška
starosta obce
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